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حــول األبعــاد الجديــدة ألزمــات حقــوق اإلنســان فــي العالــم العربــي فــي ظــل جائحــة كوفيــد،-19
أصــدر مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان فــي  24آذار /مــارس تقريــره الســنوي العاشــر حــول حالــة
ـتعرضا أهــم أنمــاط انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي  11بلــدً ا عرب ًيــا ،فضـ ً
ا
حقــوق اإلنســان فــي  ،2020مسـ ً
عــن بلــدان دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،فــي ســياقاتها السياســية المحليــة واإلقليميــة.

ســعت حكومــات عربيــة عديــدة للتغطيــة علــى انعــدام الشــفافية فــي البيانــات الخاصــة بتفشــي الوبــاء ،أو
تقييــد حــق المواطنيــن فــي تقييــم مــدى نجاعــة اإلجــراءات الرســمية المتخــذة لمواجهتــه ،وذلــك عبــر تعزيــز
اإلجــراءات األمنيــة والماحقــات القضائيــة للنشــطاء والمدونيــن فــي مصــر والعــراق والمغــرب وتونــس
والجزائــر وبلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي .وقــد تجــاوزت هــذه التدابيــر مــا يمكــن فرضــه فــي الظــروف
االســتثنائية بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان .كمــا م ّثــل ســياق الجائحــة فرصــة لمعظــم حكومــات
المنطقــة لتمريــر سياســات وإجــراءات معاديــة للحقــوق والحريــات ،علــى النحــو المتبــع مثـ ً
ا فــي الجزائــر
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والمغــرب وتونــس ومصــر وليبيــا .وكان تغليــظ الرقابــة علــى اإلنترنــت ،وانتهــاك الخصوصيــة الرقميــة فــي
ســياق إجــراءات مواجهــة الجائحــة الملمــح األبــرز خــال عــام .2020
يقــول بهــي الديــن حســن ،مديــر مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان ،فــي تقديمــه للتقريــر« :أيقظــت
الجائحــة انتبــاه مئــات الماييــن فــي العالــم العربــي علــى حقيقــة مــدى هشاشــة النظــم الصحيــة فــي بادهــم.
وعندمــا بــادروا فــي بعــض الــدول العربيــة بانتقــاد ذلــك الوضــع البائــس ،لــم يجــدوا منبـ ًـرا مســمو ًعا ذا قيمــة
يخاطبــون مــن خالــه الحكومــات والــرأي العــام ،باســتثناء وســائل التواصــل االجتماعــي ،التــي ترتــب علــى
لجوئهــم إليهــا أن وجــد بعضهــم طريقــه للســجن .وينــدرج ضمــن هــؤالء صحفيــون ،بــل وأطبــاء فــي الخــط
األمامــي فــي مواجهــة الجائحــة».

يؤكــد التقريــر الســنوي أن مســارات الصراعــات المســلحة المنتشــرة فــي المنطقــة العربيــة كشــفت عــن
تأثيــر القــوى اإلقليميــة والدوليــة ،وأثــر التفاهمــات أو االنقســامات فيمــا بينهــا علــى مســارات وتحــوالت
هــذه الصراعــات ،وعلــى حــدة تكلفتهــا اإلنســانية.

وبينمــا تمضــي عشــرة أعــوام علــى انــدالع ثــورات وانتفاضــات الربيــع العربــي ،والتــي شــكلت أحداثهــا
المســارات واألزمــات العميقــة التــي تعيشــها الحالــة السياســية والحقوقيــة فــي العالــم العربــي حتــى اليــوم،
يشــير تجــدد االحتجاجــات الشــعبية الواســعة والمســتمرة خــال العاميــن األخيريــن فــي عــدد مــن البلــدان
العربيــة مثــل؛ الجزائــر والســودان والعــراق ولبنــان ،وبشــكل محــدود فــي ليبيــا ومصــر ،لتجــدد اســتلهام
قيــم الربيــع العربــي واســتمرار رفــع مطالــب العدالــة االجتماعيــة واإلصــاح السياســي الجــذري ومحاربــة
الفســاد ،وذلــك فــي ظــل اســتمرار وتفاقــم المســببات واالختــاالت االجتماعيــة والسياســية التــي أدت إلــى
انفجــار الموجــة األولــى للربيــع العربــي .ويبــدو أن تأثيــر الجائحــة فــي إبطــاء هــذا الحــراك الشــعبي تأثيــر
قصيــر المــدى ،فقــد اســتمرت التعبئــة واالحتجاجــات فــي توقيتــات ومناســبات عــدة خــال العــام ومطلــع
العــام الجديــد فــي ســياق اجتماعــي واقتصــادي صعــب ،يفرضــه انتشــار الجائحــة
وفــي هــذا الســياق يؤكــد «حســن» أ ّنــه« :قــد يشــكل عــام  2021محطــة مهمــة أخــري فــي كفــاح الشــعوب
فــي العالــم العربــي مــن أجــل تقريــر مصيرهــا السياســي ،وبالتالــي مصيرهــا االقتصــادي والصحــي والتعليمي،
ليــس فــي مواجهــة احتــال أجنبــي ،ولكــن فــي مواجهــة نظــم حكــم ارتكبــت جرائــم بحــق مئــات الماييــن
مــن شــعوبها ،قــد يشــعر بعــض المســتعمرين الســابقين بالخجــل مــن بعضهــا .وال شــك أن أحــد المتغيــرات
دعمــا سياسـ ًيا غيــر
المهمــة هــو رحيــل إدارة دونالــد ترامــب فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة التــي قدمــت ً
محــدود لبعــض النظــم التســلطية وللمحــور الســعودي اإلماراتــي المضــاد للربيــع العربــي .لكــن االســتفادة
أيضــا علــى مــدى إدراك النخــب السياســية والثقافيــة لــدروس الماضــي
المثلــى مــن هــذا التطــور ،تتوقــف ً
القريــب ،ولمســؤولياتها التاريخيــة فــي هــذه اللحظــة».

للطلع على التقرير ً
كامل:
https://cihrs.org/a-brief-reading-of-human-rights-trends-in-the-arabregion-2020/
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أبعاد جديدة ألزمات حقوق اإلنسان في زمن الجائحة
قراءة موجزة في مؤشرات حقوق اإلنسان في العالم العربي

((1

فاقــم تفشــي جائحــة كوفيــد -19مــن تدهــور أوضــاع حقــوق اإلنســان ،بمــا فيهــا الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة واألوضــاع اإلنســانية المترديــة بالفعــل فــي العالــم العربــي منــذ ســنوات .وقــد كشــفت الجائحــة
عــن االختــاالت الهيكليــة فــي كفــاءة المؤسســات والمرافــق العموميــة خاصــة فــي القطــاع الصحــي فــي كثير
مــن البلــدان العربيــة ،وغيــاب العدالــة االجتماعيــة وتكافــؤ الفــرص بيــن المواطنيــن .كمــا كشــفت الجائحــة
عــن مــدى ضعــف وهشاشــة غطــاء األمــان االجتماعــي واالقتصــادي الــذي توفــره الدولــة لمواطنيهــا،
وضاعفــت مــن الضغــوط والمخاطــر علــى الفئــات األضعــف فــي المجتمعــات العربيــة بمــا فــي ذلــك؛
النســاء واألقليــات ،والعمالــة األجنبيــة ،والمهاجريــن غيــر النظامييــن وماييــن مــن الاجئيــن والنازحيــن،
ونحــو  55مليــون شــخص يعيشــون علــى المســاعدات اإلنســانية( .(2ويف ســياق اجلائحــة وتداعيتهــا تصاعــدت
أرقــام اهلجــرة غــر النظاميــة مــن جنــوب املتوســط ،حتــى بلغــت حســب املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان يف
يوليــو أكثــر مــن  11800شــخص ،بزيــادة ثــاث مــرات عــن بيانــات عــام (((.2019

لقــد أدى نقــص اإلنفــاق العــام علــى الصحــة منــذ ســنوات فــي المنطقــة العربيــة إلــى ترهــل هــذا القطــاع،
وإضعــاف قدراتــه علــى االســتجابة لاحتياجــات الصحيــة للمواطنيــن ،فضـ ً
ـا عــن التفــاوت الصــارخ فــي
تقديــم الخدمــات الصحيــة بيــن مختلــف المــدن والمناطــق فــي الدولــة الواحــدة .وتضــم المنطقــة العربيــة
ثمانــي دول يصنفهــم البنــك الدولــي باعتبارهــم مــن الــدول «الهشــة والمتأثــرة بالصراعــات» وهــم؛ العــراق،
لبنــان ،فلســطين ،ليبيــا ،اليمــن ،الســودان ،ســوريا ،والصومــال ،والتــي يعيــش فيهــا نحــو  56%ممــن يعانــون
الفقــر فــي المنطقــة العربيــة( .(4وقــد ألقــت الجائحــة الضــوء علــى األثــار اإلنســانية الكارثيــة الســتمرار الصراعــات فــي
هــذه البلــدان فــي تخريــب القطاعــات الصحيــة ،وتقويــض المرافــق العموميــة .فلــم تكــن كثيــر مــن هــذه البلــدان فــي المنطقــة
((5
مســتعدة أو تملــك المــوارد والمعــدات والكــوادر الطبيــة لمجابهــة الجائحــة.
((1

((2

يرصــد هــذا التقريــر الموجــز أهــم مؤشــرات حقــوق اإلنســان فــي المنطقــة العربيــة خــال عــام  .2020ال
يهــدف التقريــر إلــى تقديــم رصــد حصــري لانتهــاكات الحقوقيــة لكــن يســعى لقــراءة أهــم أنمــاط هــذه
االنتهــاكات فــي ســياقاتها السياســية المحليــة واإلقليميــة.
مســعود الرمضانــي« ،كوفيــد :-19األزمــة التــي عمقــت هشاشــة منطقــة منهكــة» ،رواق عربــي 27 ،نوفمبــر
.2020
https://rowaq.cihrs.org/covid-19-the-crisis-compounding-the-fragility-of-an-exhaustedregion/

(((
((4

المرجع السابق.
بروكينغــز ،الحوكمــة فــي المنطقــة العربيــة :الخبــراء يناقشــون االســتجابات العامــة لفيــروس كورونــا
المســتجدّ  ( ،ســبتمبر .2020

((5

إريــك غولدســتين ،عندمــا تمـ ّـزق الحــرب الرعايــة الصحيــة :فيــروس كورونــا فــي الشــرق األوســط وشــمال

https://www.brookings.edu/ar/opinions/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d9%83%d
9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%8
2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d
9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%8a%d9%86/
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عشــرة أعــوام مضــت علــى انــدالع ثــورات وانتفاضــات الربيــع العربــي ،والتــي شــكلت أحداثها المســارات
واألزمــات العميقــة التــي تعيشــها الحالــة السياســية والحقوقيــة فــي العالــم العربــي حتــى اليــوم .كمــا مثلــت
انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وال تــزال ،فــي مرحلــة تعثــر وانحســار ثــورات الربيــع العربــي ،مكو ًنــا رئيس ـ ًيا
الســتمرار واســتقرار منظومــات الحكــم والمســتفيدين منهــا ،وتصفيــة أي بدائــل ممكنــة لهــا .وتتمثــل أبــرز
هــذه األنمــاط فــي شــيوع االعتقــاالت التعســفية ،القتــل خــارج نطــاق القانــون ،اإلخفــاء القســري ،التعذيــب،
واعتقــال الخصــوم فــي ظــروف قاســية وغيــر إنســانية .باإلضافــة إلــى المحاكمــات ذات الطبيعــة السياســية،
والتضييــق علــى المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان ،والمعارضــة السياســية الســلمية ،وحصــار مؤسســات
المجتمــع المدنــي واإلعــام ومنابــر التعبيــر علــى اإلنترنــت .وتبقــى كثيــر مــن انتهــاكات وجرائــم حقــوق
اإلنســان الجســيمة فــي المنطقــة مــن قتــل وتشــريد للمدنييــن نتيجــة مباشــرة لصراعــات مســلحة طويلــة
وممتــدة ،تراكمــت مســبباتها الداخليــة علــى مــدار عقــود كمــا هــو الحــال فــي اليمــن وليبيــا وســوريا ،حيــث
تتواصــل المعانــاة اإلنســانية لماييــن مــن البشــر.

كشــفت مســارات هــذه الصراعــات عــن تأثير القــوى اإلقليميــة والدوليــة ،وآثــر التفاهمــات أو االنقســامات
فيمــا بينهــا علــى مســارات وتحــوالت هــذه الصراعــات ،وعلــى حــدة تكلفتهــا اإلنســانية .ففــي ليبيــا انتهــى
العــام بتجــدد بعــض اآلمــال فــي إمكانيــة تحقيــق تســوية مســتقبلية قريبــة بيــن األطــراف المتحاربــة ،فــي ضــوء
التوقيــع علــى اتفــاق وقــف إطــاق النــار ،ومواصلــة الحــوار حــول ترتيبــات الحــل السياســي .بينــا تســتمر
بــؤر الصــراع فــي اليمــن بأطرافهــا اإلقليميــن والدولييــن .وفــي ســوريا ،نجــح نظــام بشــار األســد ،المدعــوم
عســكر ًيا وسياسـ ًيا مــن حلفائــه فــي إيــران وروســيا ،وبعــد تحميــل الشــعب الســوري تكلفــة إنســانية باهظــة،
فــي فــرض أجندتــه السياســية محل ًيــا ودول ًيــا.

يشــير تجــدد االحتجاجــات الشــعبية الواســعة والمســتمرة خــال العاميــن األخيريــن فــي عــدد مــن البلــدان
العربيــة مثــل؛ الجزائــر والســودان والعــراق ولبنــان ،وبشــكل محــدود فــي ليبيــا ومصــر ،لتجــدد اســتلهام قيــم
الربيــع العربــي واســتمرار رفــع مطالــب العدالــة االجتماعيــة واإلصــاح السياســي الجــذري ومحاربة الفســاد،
وذلــك فــي ظــل اســتمرار وتفاقــم المســببات واالختــاالت االجتماعيــة والسياســية التــي أدت النفجــار
الموجــة األولــى للربيــع العربــي .الموجــة الجديــدة مــن االحتجاجــات تحظــى بمشــاركة قطاعــات واســعة
مــن المجتمعــات العربيــة خاصـ ًة الشــباب ،الذيــن عانــوا بشــكل أكبــر مــن قمــع موجــات الثــورات المضــادة،
ً
وتهميشــا مــن الســكان خــارج عواصــم المــدن الكبــرى.
أيضــا الفئــات األكثــر فقـ ًـرا
كمــا يشــارك فيهــا ً

ويبــدو أن تأثيــر الجائحــة فــي إبطــاء هــذا الحــراك الشــعبي تأثيــر قصيــر المــدى ،فقــد اســتمرت التعبئــة
واالحتجاجــات فــي توقيتــات ومناســبات عــدة خــال العــام ومطلــع العــام الجديــد فــي ســياق اجتماعــي
واقتصــادي صعــب ،يفرضــه انتشــار الجائحــة .كمــا اتضــح الخلــل الحــاد فــي إدارة الحكومــات للشــأن العام،
والمــوارد العامــة( .(6فبحســب بيانــات األمــم املتحــدة لشــهر يوليــو تســببت اجلائحــة يف انكــاش االقتصاديــات
أفريقيا 16 ،أبريل .2020
https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/16/340807

((6

بهــي الديــن حســن« ،فهــم المخاطــر واســتثمار الفــرص خــال الدفاع عــن حقــوق اإلنســان بزمن كوفيــد،»19
مجلــة رواق عربــي 22 ،يوليــو .2020

https://rowaq.cihrs.org/views-understanding-risks-and-investing-in-opportunities-whiledefending-human-rights-in-the-time-of-covid-19/
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العربيــة ألول مــرة منــذ مخســن عا ًمــا بنســب تــراوح بــن  5.7%و 1(%يف الــدول التــي تشــهد نزاعات مســلحة،
وســقط ربــع ســكان املنطقــة يف الفقــر ،كــا فقــد أكثــر مــن  17مليــون شــخص وظائفهــم .باإلضافــة إىل الراجــع
احلــاد يف أســعار البــرول يف النصــف األول مــن عــام  2020بــا لــه مــن تداعيــات عــى االقتصاديــات املصــدرة
للطاقــة يف منطقــة اخلليــج والعــراق واجلزائــر ،أو املتلقيــة للمســاعدات وحتويــات العالــة مــن البلــدان الغنيــة
بالنفــط(.(7

فــي هــذا الســياق تواصلــت االحتجاجــات فــي العــراق وإقليــم كردســتان وســط تصاعــد جرائــم القتــل
واالغتيــاالت لصفــوف المحتجيــن والنشــطاء بواســطة جماعــات مســلحة ،وفــي غيــاب الســلطة المركزيــة
العاجــزة عــن المواجهــة .وفــي لبنــان عــادت االحتجاجــات بشــكل واســع أعقــاب االنفجــار الدامــي الــذي
شــهده مرفــأ بيــروت فــي  4آب /أغســطس .كمــا شــهدت مصــر فــي ســبتمبر موجــة مــن االحتجاجــات
ً
وتهميشــا .وشــهدت األردن
القصيــرة المتفرقــة تحــت شــعار المطالــب االجتماعيــة فــي المناطــق األكثــر فقـ ًـرا
تجــدد احتجاجــات المعلميــن للمطالبــة بزيــادة الرواتــب وتحســين األوضــاع المعيشــية ،بعــد تراجــع الحكومة
عــن اتفاقاتهــا مــع نقابــة المعلميــن فــي ســبتمبر  2019بســبب التداعيــات االقتصاديــة النتشــار الجائحــة(.(8
كمــا انطلقــت سلســلة مــن االحتجاجــات االجتماعيــة والسياســية فــي الســودان مطالبــة باســتكمال أهــداف
الثــورة التــي أطاحــت بحكــم الرئيــس عمــر البشــير عــام  2019وتحســين األوضــاع المعيشــية للمواطنيــن.
فرغــم تحقــق بعــض اإلصاحــات السياســية والحقوقيــة النوعيــة التــي تبنتهــا الســلطات االنتقالية في الســودان
خــال العــام األخيــر ،إال أنــه مــا زالــت هنــاك تخوفــات متعــددة علــى مســار االنتقــال الديمقراطــي فــي الباد.
وفــي تونــس ،ورغــم نجــاح المؤسســات الديمقراطيــة فــي االســتمرار علــى مــدار عشــر ســنوات منــذ الثــورة
التــي أطاحــت بالرئيــس الســابق زيــن العابديــن بــن علــي ،إال أن انخفــاض مســتوى الرضــا العــام عــن أداء
الحكومــات المتعاقبــة فــي تحســين األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة ،واســتكمال اإلصاحــات المؤسســية
ـدرا لتجــدد عــدة احتجاجــات اجتماعيــة ،قابلتهــا الســلطة بالتضييــق األمنــي والتجاهــل لمطالبهــا.
كان مصـ ً

علــى صعيــد آخــر ،كان لصعــود حركــة «أرواح الســود مهمة» فــي الواليــات المتحــدة األمريكية ،وانتشــارها
ـورا
فــي عــدد آخــر مــن البلــدان الغربيــة أصــدا ٌء فــي المنطقــة العربيــة ،التــي تعــرف كثيــر مــن مجتمعاتهــا صـ ً
عميقــة للتمييــز المنهجــي والمؤسســي ضــد مجموعــات مــن مواطنيهــا أو ضــد العمالــة األجنبيــة والمهاجريــن
والاجئيــن علــى أســاس العــرق واللــون .فأثــارت هــذه الحمــات بشــكل خــاص بعــض النقاشــات العامــة
فــي لبنــان وتونــس ودول مجلــس التعــاون الخليجــي ومصــر(.(9
United Nations, “The Impact of COVID-19 on the Arab Region”, July 2020

((7

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SG%20Policy%20brief%20
COVID-19%20and%20Arab%20States%2C%20English%20version%2C%20July%20
2020.pdf

((8

الجزيرة« ،احتجاجات المعلمين متواصلة باألردن» 26 ،يوليو .2020

https://www.aljazeera.net/news/2020/7/26/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D
8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A
7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
Sarah Dadouch, “Black Lives Matter Protests Spark Debate over Racism in the Arab
World”, The Washington Post, 8 July 2020.

)(9
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اختتــم العــام بانتخــاب إدارة ديمقراطيــة أمريكيــة جديــدة مثلــت أمـ ً
ـاال لتجــاوز سياســات دونالــد ترامــب
التــي ســاهمت فــي تكريــس ً
مناخــا عالم ًيــا معاد ًيــا لحقــوق اإلنســان .فعلــى مــدى أربــع ســنوات م ّثــل الرئيــس
ترامــب صمــام األمــان لحلفــاء الواليــات المتحــدة مــن المســتبدين فــي المنطقــة العربيــة ،وعلــى رأســهم عبــد
الفتــاح السيســي فــي مصــر .وقــد تعهــد الرئيــس األمريكــي الجديــد جــو بايــدن فــي مناســبات عــدة أن تشــكل
أجنــدة مقاومــة الســلطوية والدفــاع عــن حقــوق اإلنســان داخــل وخــارج الواليــات المتحــدة األمريكيــة
أولويــات عــودة أمريــكا للقيــادة الدوليــة ،كمــا تعهــد بتبنــي أجنــدة لمقاومــة الســلطوية والدفــاع عــن حقــوق
اإلنســان علــى المســتوى الدولــي ،وفــي أروقــة األمــم المتحــدة.

استثمار الجائحة لتمرير إجراءات قمعية

ســعت كثيــر مــن الحكومــات العربيــة للتغطيــة علــى انعــدام الشــفافية فــي البيانــات الخاصــة بتفشــي
الوبــاء ،أو تقييــد حــق المواطنيــن فــي تقييــم مــدى نجاعــة اإلجــراءات الرســمية المتخــذة لمواجهــة الوبــاء،
عبــر تعزيــز اإلجــراءات األمنيــة والماحقــات القضائيــة للنشــطاء والمدونيــن فــي المغــرب وتونــس ومصــر
والعــراق والجزائــر وبلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي .وقــد تجــاوزت هــذه التدابيــر مــا يمكــن فرضــه فــي
الظــروف االســتثنائية بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.

ففــي مــارس نشــرت ٌ
ـذارا يتوعــد أي شــخص ينشــر
كل مــن الكويــت وعمــان والســعودية واإلمــارات إنـ ً
((10
بيانــات أو معلومــات مضللــة أو شــائعات بالماحقــة القضائيــة  .ويف مــر أقدمــت الســلطات خــال
منتصــف العــام عــى اعتقــال عــد ًدا مــن األطبــاء والعاملــن يف القطــاع الصحــي عــى خلفيــة انتقادهــم ألداء
احلكومــة يف التعامــل مــع الوبــاء ،والشــكوى مــن نقــص املعــدات الطبيــة ،وتواجدهــم يف ظــروف غــر آمنــة.
وقــد تــم اهتــام معظمهــم «بنــر بيانــات وأخبــار كاذبــة» و«ســوء اســتغال وســائل التواصــل االجتاعــي»
و«االنتــاء جلاعــة إرهابيــة»( .(11وخــال حالــة الطــوارئ يف األردن ،أصــدرت احلكومــة يف أبريــل مرســوم
ينــص عــى عقوبــة تصــل للســجن ثــاث ســنوات و/أو الغرامــة املاليــة عــى تــداول أي أخبــار عــن الوبــاء تثــر
اهللــع والرويــع بــن النــاس يف وســائل اإلعــام أو مواقــع التواصــل االجتاعــي .وتــم اعتقــال عــدة أشــخاص
بينهــم إعاميــان وبرملــاين ســابق بموجــب املرســوم(.(12
وبشــكل عــام م ّثــل ســياق الجائحــة فرصــة لمعظــم حكومــات المنطقــة لتمريــر سياســات وإجــراءات
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/black-lives-matter-protests-sparkdebate-over-racism-in-the-arab-world/2020/07/07/83234c5e-b7ab-11ea-9a1d-d3db1cbe07ce_story.html
Amnesty International, “COVID-19 is New Pretext for Old Tactics of Repression in GCC”,
15 October 2020.
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE0431362020ENGLISH.pdf

( (11العفــو الدوليــة «مصــر :العاملــون فــي المجــال الصحــي يواجهــون خيــارات مســتحيلة المــوت أو الســجن»،
 18يونيــو .2020
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/06/egypt-health-care-workers-forced-tomake-impossible-choice-between-death-or-jail/

( (12هيومان رايتس ووتش« ،األردن :تهديد حرية الرأي والتعبير في االستجابة لكورونا» 5 ،مايو .2020
https://www.hrw.org/ar/news/2020/05/05/375162
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معاديــة للحقــوق والحريــات(( ،(1فعــى ســبيل املثــال تبنــت الســلطات اجلزائريــة تعديــات لقانــون العقوبات يف
يونيــو تســتهدف تقييــد عمــل منظــات حقــوق اإلنســان والنشــطاء السياســين .كــا جــرت حمــاوالت يف املغــرب
وتونــس لتبنــي تريعــات معاديــة للحريــات ،لكــن مقاومــة املجتمــع املــدين يف البلديــن متكنــت من إفشــاهلا .ويف
مــر أجــري تعديــل واســع يف أبريــل عــى قانــون الطــوارئ لتعزيــر صاحيــات رئيــس اجلمهوريــة والقــوات
املســلحة .ويف ليبيــا تبنــت فــروع مفوضيــة املجتمــع املــدين يف أكتوبــر إجــراءات مشــددة لعمــل وتســجيل
املنظــات غــر احلكوميــة املحليــة والدوليــة.

وقــد فرضــت الجائحــة تحديــات علــى مســار الحــركات االحتجاجيــة التــي اندلعــت منــذ فبرايــر  2019في
ٍّ
كل مــن العــراق ولبنــان والجزائــر ،واعتبرهــا بعــض المحلليــن موجــة ثانيــة النتفاضــات الربيــع العربــي .فعلى
ســبيل المثــال ع ّلــق المحتجــون فــي الجزائــر فــي منتصــف مــارس احتجاجاتهــم األســبوعية بشــكل مؤقــت
العتبــارات الســامة الصحيــة ،كمــا فرضــت الحكومــة حظـ ًـرا علــى األنشــطة والتجمعــات العامــة ،والتنقــل
والتجــول .لكــن فــي الوقــت نفســه اســتغلت الســلطات الجزائريــة فتــرة تفشــي الجائحة وتوســعت فــي اعتقال
ومحاكمــة أعضــاء وقيــادات الحــراك .وقــد أدان البرلمــان األوروبــي حمــات االعتقــاالت والمحاكمــات فــي
قــرار صــدر فــي نوفمبــر .وفــي ليبيــا ،فرضــت حكومــة الوفــاق الوطنــي برئاســة فايــز الســراج حظـ ًـرا كامـ ً
ـا
للتجــول مــدة أربعــة أيــام فــي نهايــة آب /أغســطس تحــت مبــرر مواجهــة الوبــاء وذلــك بالتزامــن مــع إعــان
حــركات شــبابية عــن تســيير احتجاجــات اجتماعيــة منــددة بتفاقــم الفســاد وتدهــور الظــروف المعيشــية .بينمــا
اســتغلت الســلطات األردنيــة ســياق مواجهــة الجائحــة للتنكيــل باحتجاجــات اجتماعيــة جديــدة للمعلميــن
فــي يوليــو وأغســطس باســتخدام القــوة لتفريــق المظاهــرات ،واعتقــال قيــادات االحتجاجــات ،ونقابييــن
ووقــف نقابــة المعلميــن عــن العمــل وإغــاق مقراتهــا لمــدة ســنتين(.(14

أوضاع السجون والسجناء وتفشي الوباء
مــع تفشــي الجائحــة تصاعــدت المخــاوف بشــأن أوضــاع الســجون والســجناء ،فــي ظــل المعــروف عــن
الســجون والمعتقــات فــي الــدول العربيــة ،بمــا فيهــا ســجون ســلطات االحتــال اإلســرائيلي ،مــن تكــدس
وأوضــاع غيــر إنســانية .ولــم تثــن الجائحــة الســلطات الحاكمــة فــي معظــم البلــدان العربيــة عــن مواصلــة
اعتقــال وحبــس مواطنيهــا فــي ظــروف إنســانية قاســية ،علــى خلفيــة قضايــا سياســية أو قضايــا رأي ،رغــم
النــداءات العالميــة اإلنســانية الصــادرة مــن المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان( (15وغرهــا مــن الــوكاالت
اإلنســانية بــرورة اإلفــراج عــن الســجناء واملعتقلــن خاصــة معتقــي الــرأي والســجناء السياســين وكل مــن
Alexis Thiry, “Will COVID-19 Create a Human Rights Crisis in the Middle East and North
Africa? 1 October 2020. https://www.justsecurity.org/72643/will-covid-19-create-a-humanrights-crisis-in-the-middle-east-and-north-africa/

((14

)(13

هيومان رايتس ووتش« ،األردن :إغاق نقابة المعلمين وتوقيف نقابيين» (0 ،يوليو .2020

https://www.hrw.org/ar/news/2020/07/30/375956

( (15األمــم المتحــدة« ،باشــيليت تدعــو إلــى اتخــاذ إجــراءات عاجلــة تمنــع فيــروس كوفيــد مــن اجتيــاح أماكــن
االحتجــاز» 25 ،مــارس .2020
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=A
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تــم احتجــازه دون ســند قانــوين كاف؛ لتخفيــف االزدحــام ،وتأمــن الســامة الصحيــة للمحتجزيــن .كــا مل
تصــدر الســلطات بيانــات دقيقــة للــرأي العــام ،وألهــايل املحتجزيــن بخصــوص تفــي اجلائحــة يف الســجون أو
اإلجــراءات التــي تتخذهــا إدارات الســجون وأماكــن االحتجــاز حلايــة املحتجزيــن يف ظــل تقاريــر تفيــد بتفــي
الوبــاء يف بعــض الســجون العربيــة ،وانتقــال العــدوى يف أحيـ ٍ
ـان كثــرة عــن طريــق العاملــن يف الســجون.
ففــي مصــر تعــرض بعــض المعتقليــن السياســيين ،بينهــم صحفييــن ومفكريــن بارزيــن ومدافعيــن عــن
حقــوق اإلنســان ،لتدهــور أوضاعهــم الصحيــة أو الوفــاة نتيجــة ســوء أوضــاع الســجون ،أو الحرمــان مــن
الرعايــة الطبيــة بشــكل عــام .وجــدد بعــض المعتقليــن خــال العــام ،فــي مصــر والبحريــن واإلمــارات
والســعودية ولبنــان والجزائــر وإقليــم الصحــراء الغربيــة المتنــازع عليــه ،خــوض إضرابــات الجــوع للضغــط
علــى الســلطات لتحســين أوضاعهــم .وتضاعفــت المخاطــر والمعانــاة فــي ســجون ومعتقــات الــدول التــي
تشــهد نزاعــات مســلحة داخليــة ،مثــل اليمــن وليبيــا وســوريا والعــراق ،فــي غيــاب أي شــكل للرقابــة أو
التواصــل مــع المحتجزيــن ،والذيــن تعــرض بعضهــم إلخفــاء قســري طويــل أو اعتقــال بمعــزل عــن العالــم
الخارجــي .ومــن المثيــر لألســف أنــه حينمــا أقدمــت بعــض الســلطات ،كمــا جــرى فــي البحريــن واإلمــارات
ومصــر والجزائــر ،علــى العفــو عــن الســجناء أو اإلفــراج عــن بعــض المعتقليــن تــم اســتبعاد النشــطاء
السياســيين والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان واإلعامييــن مــن نطــاق هــذه القــرارات(.(16

استهداف الحقوق الرقمية وحرية التعبير على اإلنترنت
م ّثــل تغليــظ الرقابــة علــى اإلنترنــت ،وانتهــاك الخصوصيــة الرقميــة فــي ســياق إجــراءات مواجهــة
الجائحــة الملمــح األبــرز خــال عــام 2020؛ إذ تقدمــت الســلطات الحاكمــة فــي ٍّ
كل مــن المغــرب والعــراق
بمشــروعات قوانيــن حــول الجريمــة اإلليكترونيــة اتســمت موادهــا بفــرض قيــود واســعة علــى حريــة الــرأي
والتعبيــر علــى اإلنترنــت ،وتغليــظ الرقابــة علــى المدونــات ومواقــع التواصــل االجتماعــي .وفــي لبنــان نشــط
مكتــب مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة التابــع لقــوى األمــن الداخلــي بشــكل بــارز فــي اســتدعاء المدونيــن
والصحفييــن والنشــطاء ومواطنيــن عادييــن ،والتحقيــق معهــم واعتقــال بعضهــم وتحويلهــم للمحاكمــة؛ علــى
خلفيــة تعليقاتهــم وتدويناتهــم النقديــة ،أو الحديــث عــن فســاد السياســيين ومســؤولي الدولــة علــى اإلنترنت.
وقــد أرغمــت الســلطات اللبنانيــة بعــض المدونيــن والنشــطاء علــى التوقيــع علــى تعهــدات بالتوقــف عــن
أنشــطتهم اإللكترونيــة فــي مقابــل إخــاء ســبيلهم .كمــا تعــرض نحــو  140ناشــ ًطا للتحقيــق فــي الفتــرة
بيــن  2015و ،2020وهــي الفتــرة التــي بــدأت فيهــا موجــة االحتجاجــات االجتماعيــة ضــد الفســاد وســوء
اســتخدام الســلطة(.(17
( (16الجزيــرة« ،دعــوات إلطــاق ســراح معتقلــي الــرأي بالعالــم العربــي حشــية تفشــي كورونــا» 17 ،مــارس
.2020
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2020/3/17/%D8%AF%D8%B9%D9%
88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84
%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A

((17

سجى مرتضى ونور مخدر« ،السلطات اللبنانية تاحق نشطاء السوشال ميديا» (0 ،نوفمبر .2020

https://daraj.com/60918/
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وثائق :التقرير السنوي العاشر لمركز القاهرة
أبعاد جديدة ألزمات حقوق اإلنسان بالعالم العربي في زمن الجائحة  24آذار /مارس 2021

وفــي ســلطنة عمــان ،أصــدر الســلطان هيثــم بــن طــارق مرســو ًما فــي حزيــران /يونيــو لتأســيس مركــز
الدفــاع الســيبراني «لمكافحــة األنشــطة التــي تمــس أمــن واســتقرار الســلطنة» .وقــد منــح المرســوم األمــن
الداخلــي والمركــز صاحيــات واســعة للرقابــة علــى مســتخدمي اإلنترنــت ،وأجهــزة الهواتــف والحاســبات
فــي بلــد معــروف بالماحقــات األمنيــة والقضائيــة للمدونيــن والحقوقييــن منــذ ســنوات بســبب نشــر
تعليقاتهــم علــى اإلنترنــت( .(18كمــا شــددت ٌّ
كل مــن الكويــت والبحريــن وعمــان واإلمــارات والســعودية
واألردن ومصــر والجزائــر ،منــذ آذار /مــارس  ،2020مــن الرقابــة علــى اإلنترنــت ووســائل التواصــل
االجتماعــي ،بالتزامــن مــع تهديــدات أطلقتهــا الســلطات ضــد نشــر أي بيانــات غيــر دقيقــة حــول الجائحــة.
وقــد أســفرت هــذه اإلجــراءات عــن عشــرات التحقيقــات والماحقــات القضائيــة ضــد مدونيــن ومواطنيــن
ومواقــع إخباريــة ،خاصـ ًة فــي البحريــن والكويــت وعمــان( .(19وبالمثــل ،حجبــت الســلطات األردنيــة خدمــة
بــث الفيديوهــات علــى موقــع فيــس بــوك خــال احتجاجــات المعلميــن نهايــة يوليــو( .(20وتواصــل الســلطات
المصريــة اســتخدام قانــون الجرائــم اإلليكترونيــة العتقــال ومحاكمــة النشــطاء والمدونيــن والحقوقييــن ،مــع
تصاعــد التعقــب األمنــي والقضائــي تحــت ذريعــة حمايــة األخــاق واآلداب العامــة أو حمايــة «قيــم األســرة
المصريــة» لمدونيــن ويوتيوبــرز خاصـ ًة مــن النســاء( .(21وقــد وصــل عــدد المواقــع اإلليكترونيــة التــي حجبتها
الســلطات المصريــة منــذ مايــو  2017نحــو  600موقـ ٍع بينهــا مواقــع إعاميــة ،ومواقــع حقوقيــة وثقافيــة ،كما
منحــا قانونــي تنظيــم الصحافــة واإلعــام ،ومكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات الصــادران عــام  2018الغطــاء
القانونــي للتوســع فــي الرقابــة علــى اإلنترنــت(.(22

Gulf Centre for Human Rights, “Oman: Internal security Service Establishes New Mechanism of Control over the Internt”,13 July 2020. https://www.gc4hr.org/news/view/2428

)(18

Amnesty International, “COVID-19 is New Pretext for Old Tactics of Repression in GCC”,
15 October 2020.
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE0431362020ENGLISH.pdf

)(19

( (20هيومــان رايتــس ووتــش« ،األردن :اعتقــاالت وتفريــق بالقــوة خــال احتجاجــات المعلميــن» 27 ،أغســطس
.2020
https://www.hrw.org/ar/news/2020/08/27/376216
Al Jazeera ‘Egypt’s rising digital Authoritarianism.
https://www.aljazeera.com/opinions/2020/9/24/egypts-rising-digital-authoritarianism/

)(21

وهيومن رايتس ووتش ،مصر :ماحقات لنساء بزعم حماية اآلداب:

https://www.hrw.org/ar/news/2020/08/17/376081

( (22الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق اإلنســان وآخــرون« ،مصــر :منظمــات حقوقيــة تطالــب الســلطات
المصريــة بالتوقــف عــن ممارســة الرقابــة علــى اإلنترنــت وحجــب المواقــع» 4 ،نوفمبــر .2020
https://cihrs.org/government-called-on-to-end-internet-censorship-and-website-blocking/
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